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Tid och plats: 

 

Tisdag den 18 december 2018, klockan 8:30-8:30 , Mötesrum Emmislöv 

Beslutande ledamöter: Patric Åberg (M), ordförande 

Camilla Dahlström (M) 

Caroline Biltmo (C), tjänstgörande ersättare 

Anders Bengtsson (S) 

  

Övriga närvarande: Jonas Rydberg, kommunchef 

Oscar Nilsson, ekonomichef 

Andreas Sjölin, kommunsekreterare 

  

Justerare Anders Bengtsson (S) 

  

Justeringens utförande Onsdag den 19 december 2018 i kommunhuset 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

7 - 12 

  

Sekreterare Andreas Sjölin 

  

Ordförande Patric Åberg (M) 

  

Justerare Anders Bengtsson (S) 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Planeringsutskottet 

Sammanträdesdatum 2018-12-18 

Datum då anslaget sätts upp 2018-12-19 

Datum då anslaget tas ned 2019-01-10 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Andreas Sjölin 
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Information 
 

Sommaraktiviteter 2018 
Jan Carlson, enhetschef, informerar om de sommaraktiviteter kultur- och fritidsenheten 

erbjudit till barn- och ungdomar. 

 

Information från kommunchef 
Jonas Rydberg, kommunchef, informerar om nyanställningen av Mikael Torberntsson som 

samhällsbyggnadschef, samt om Kommunrevisionens avslutade granskning av felaktiga 

avrop. 
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§ 7 
 

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 
Dnr: KS 2017/02039 

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Förslaget till reviderad delegationsordning, daterat den 3 december 2018, antas. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Ett antal förändringar i delegationsordningen föreslås göras. 

 

Gällande överklaganden 

Det behöver framgå att de generella punkterna som reglerar överklaganden, yttranden och 

anmälningar till andra myndigheter är just generella. Därför förs det in i noteringarna att om 

en annan punkt i delegationsordningen reglerar en särskild situation vad gäller 

överklaganden, yttranden och anmälningar, så gäller inte den generella punkten. 

 

Ett antal punkter gällande ovanstående som idag återfinns i den generella delen, 

”förvaltningens och förtroendevaldas delegation”, överförs till den del som rör 

myndighetsutövning inom skola och socialtjänst, då de specifikt reglerar förhållanden inom 

dessa områden. 

 

Vidare har idag kommunchef och verksamhetsområdeschefer rätt att hantera överklaganden 

gällande beslut som fattats av styrelsen eller utskotten, exklusive omprövning och yttrande. 

Då den sakkunnige chefen som regel är enhetschefen i fråga bör delegationen flyttas ned dit. 

 

Att föra talan i domstol och utse ombud 

Idag har styrelsens ordförande rätt att utse ombud att föra hela kommunens talan i rättsliga 

processer. Denne bör även få rätt att besluta att talan ska föras, då en sådan rätt finns i 

individärenden. 

 

Gällande rätten att besluta att föra talan i domstol eller utse ombud att göra så har idag 

kommunchef rätt att göra det i enlighet med 10 kap. 2 § socialtjänstlagen. Enhetschef har rätt 

att göra samma sak gällande individärenden. Då det endast förekommer individärenden i fall 

gällande 10 kap. 2 § socialtjänstlagen föreslås att de punkter som inte rör individärenden 

plockas bort. 

 

Bidrag till mötesplatser och pensionärsföreningar 

Två nya punkter, 118 och 119, införs i delen ”förvaltningens och förtroendevaldas 

delegation”. Enhetschefen för Myndighet- och administration har flaggat för att det blir en 
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onödigt långdragen process om styrelsen själv ska besluta om årliga bidrag för mötesplatser 

och pensionärsföreningar. Denne föreslås därför själv få delegation för det. 

 

Ändring av myndighetsnamn: 

På ett flertal punkter gällande tillsyn och anmälningar etc. återkommer myndighetsnamnet 

”Socialstyrelsen”. Sedan 2013 har inspektionen för vård och omsorg (IVO) tagit över all 

tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och LSS-

verksamhet samt tillståndsprövning, från Socialstyrelsen. Därav behöver namnen bytas ut, då 

Socialstyrelsen fortfarande är en aktiv myndighet inom området. 

 

Insatser enligt socialtjänstlagen: 

Inom enheten för Myndighet- och administration finns det inte längre några riktlinjer vad 

gäller bistånd av olika slag enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Biståndshandläggare har haft 

delegation att hantera olika biståndsbeslut inom riktlinjer och enhetschefen för Myndighet- 

och administration utöver dem. Nu hanterar handläggaren enligt förslaget samtliga beslut, 

eftersom riktlinjerna inte finns längre. 

 

Två nya punkter, 205 och 206, vad gäller insatser enligt socialtjänstlagen, föreslås också 

införas. Dels har enheten för Myndighet- och administration flaggat för att enhetschefen 

behöver kunna fatta beslut om anhöriganställning, vilket innebär att en anhörig anställs som 

vårdare till en person som är i behov av insatser så som hemtjänst och liknande. Nu har 

styrelsen fått upp sådana ärenden till sig, och det blir en onödigt långdragen process även här. 

På samma sätt behöver enhetschefen delegation att fatta beslut om bistånd utöver de generella 

biståndsreglerna i 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. 

 

I övrigt: 

Utöver ovanstående behöver en del enstaka punkter kastas om och läggas i mer lämpliga 

avsnitt. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 3 december 2018 

 Förslag till reviderad delegationsordning, daterad den 3 december 2018 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsida 
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§ 8 
 

Planbesked för Träskon 5 och 6 i Sibbhult 
Dnr: KS 2018/01779 

Planeringsutskottets beslut 

 Planeringsutskottet lämnar ett positivt planbesked. 

 Kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag till ändring av detaljplan för Träskon 

5 och 6 i Sibbhult genom standard planförfarande. 

 Kommunchefen får i uppdrag att samråda planförslaget med berörda och skicka ut det 

för granskning innan beslut om antagande. 

 Planavtal ska tecknas. 

 

Beslutsnivå  
Planeringsutskottet 
 

Sammanfattning av ärendet 

Göingehem AB är intresserade av att bygga kedjehus bestående av fem stycken 

marklägenheter. Då gällande detaljplan endast tillåter fristående hus eller parhus är inte detta 

möjligt. Där finns även en gällande tomtindelning som behöver upphävas då den försvårar en 

eventuell fastighetsreglering. 

 

Utifrån den information som finns i dagsläget bedöms inga särskilda utredningar behövas i 

samband med planarbetet. Dock behöver man särskilt belysa trafikbuller i förhållande till 

bostäder samt stenmurarnas kulturmiljö- och biotopsvärden. 

 

Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer att ett positivt planbesked kan ges. Det innebär dock 

ingen garanti för att planen kommer vinna laga kraft utan enbart att planprocessen kommer 

att påbörjas. 

 

Detaljplanen bedöms kunna handläggas med standard planförfarande. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, daterad den 20 november 2018 

 Begäran om planbesked för Träskon 5 och 6 

 Kartbilaga till begäran om planbesked för Träskon 5 och 6 

 PlanPM Träskon 5 och 6 
 

Beslutet skickas till: 

Sandra Cornmark, planarkitekt 
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§ 9 
 

Upphävande av KFS nr 84 - Riktlinjer för kommunalt 
studiestöd till elever 
Dnr: KS 2018/01864 

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Kommunfullmäktige beslutar att KFS 84 upphävs. 

 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjen kan upphävas då den inte längre är aktuell. Den antogs 1993 och sedan dess har 

lagstiftningen ändrats gällande gymnasie- och vuxenutbildning.  

 
 

Beslutsunderlag 
  

 Tjänsteskrivelse Inflyttning och Arbete, daterad den 19 november 2018 

 KFS 84 - Riktlinjer för kommunalt studiestöd till elever 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsidan 
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§ 10 
 

Firmatecknare för bank-, check- och bankgirokonton Östra 
Göinge kommun 
Dnr: KS 2018/01914 

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 Från och med den 1 februari 2019 och tillsvidare utses följande personer, två i 

förening, till firmatecknare för kommunens bank-, check- och bankgirokonton: Oscar 

Nilsson, Mattias Carlsson, Alexandra Persson, Emelie Ferlaux (Nyström), Maja 

Wångnell, Ingela Holmer, Lotta Olsson, Jessica Nilsson, Petra Axelsson och Renée 

Norlin . 

 Kommunstyrelsens tidigare beslut, fattat den 6 september 2017 § 115, 2017, om 

firmatecknare, upphävs från och med den 31 januari 2018. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Med förändring av befattningshavare på ekonomienheten fordras nytt beslut avseende 

firmatecknare för bank-, check- och bankgirokonton. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomi och intern service, daterad den 26 november 2018 
 

Beslutet skickas till: 

Mattias Carlsson, enhetschef ekonomi 
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§ 11 
 

Nyupplåning Östra Göinge kommun 
Dnr: KS 2018/02019 

Planeringsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 20 miljoner kronor nyupplånas. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 2018 § 91 om reviderad Mål- och 

resultatplan 2019 med flerårsplan 2020-2021. I beslutet ges Kommunstyrelsen rätt att under 

2019 nyupplåna totalt 130 miljoner kronor, främst till följd av den höga investeringstakten. 

 

Östra Göinge kommuns likvida situation gör att vi under januari kommer att behöva 

nyupplåna 20 miljoner kronor. 
 

Beslutsunderlag 

 Ekonomi och intern service tjänsteskrivelse, daterad den 12 december 2018 
 

Beslutet skickas till: 

Oscar Nilsson 
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§ 12 
 

Förslag på borgerlig vigselförrättare i Östra Göinge kommun 
Dnr: KS 2018/01912 

Planeringsutskottets beslut 

 Anna Hennig, , föreslås som borgerliga vigselförrättare i Östra Göinge 

kommun från och med 2019-01-01 till och med 2022-12-31. 

 

Beslutsnivå  
Planeringsutskottet 
 

Sammanfattning av ärendet 

Anna Hennig har ansökt om att bli borgerlig vigselförrättare. Planeringsutskottet har 

delegation att föreslå Länsstyrelsen att förordna henne. 

 

Yrkanden på sammanträdet 
Patric Åberg (M) yrkar ändring på ordförandens förslag med  Camilla Westdahl (M) inte 

föreslås att fortsätta som vigselförrättare. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag från ordföranden och ett ändringsyrkande från 

Patric Åberg (M). 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet bifaller detsamma. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 17 december 2018 

 Ansökan från Ann Hennig 
 
 

 

 




